REJS NA ANTARKTYDĘ przez koło podbiegunowe
(PLANCIUS)
Kraj: Antarktyda
Liczba dni: 12
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/160/
Antarktyda i jej biały ląd przekracza oczekiwania każdego, kto tutaj przybył. Podróży w to miejsce nie da się
porównać z żadną inną. Wypływacie z Ushuaia, najdalej na południe wysuniętego miasta na świecie. Podczas rejsu
możliwość zejścia na ląd. Zobaczycie pingwiny, wieloryby, foki, słonie morskie, niezliczone ilości ptaków. A w tej
niezwykłej podróży towarzyszyć Wam będą marynarze doskonale przygotowani do eksploracji lodowych obszarów.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - USHUAIA: KONIEC ŚWIATA, POCZĄTEK REJSU
Zaokrętowanie w Ushuaia (Argentyna). Przeprawa przez Kanał Beagle.

2 DZIEŃ - NA MORZU: CIEŚNINA DRAKE'A
Pokonanie Cieśniny Drake'a zajmie dwa dni. Przekroczycie strefę konwergencji arktycznej – czyli miejsce, w którym
zimne antarktyczne wody stykają się z cieplejszymi wodami morskimi z północy. W tej okolicy zobaczyć można
różne gatunki albatrosów, gołębie przylądkowe, fulmarusy oraz inne ptaki morskie. W pobliżu Południowych
Szetlandów ukażą się pierwsze góry lodowe.

4-9 DZIEŃ - ANTARKTYDA: KOLONIE PINGWINÓW, GÓRY LODOWE, WIELORYBY
Pierwszy dzień w Antarktyce rozpoczynacie lądowaniem w Hannah Point, gdzie znajdują się pingwiny, petrelce a
także słonie morskie wylegujące się na plaży. Swego rodzaju zmyłką jest krater ulegający subdukcji, który otwiera
się na morze, tworząc naturalny port dla statku. Będziecie mogli zobaczyć gorące źródła, opuszczoną stację, z
której obserwowało się wieloryby, tysiące warcabników, wiele mew południowych, brązowe i antarktyczne wydrzyki
oraz antarktyczne rybitwy. Oceanniki żółtopłetwe i oceanniki czarnobrzuche dobrze znają opuszczoną, wielorybią
stację, gdyż zakładają tam swoje gniazda.
Piechurzy mogą przejść się od Baily Head po grzbiecie krateru do Zatoki Whalers, w tym czasie statek będzie
wpływał do krateru przez spektakularny kanał Neptune's Bellows do kaldery Deception Island.
Podążając dalej na południe dopłyniecie do Orne Island, gdzie zobaczycie duże kolonie pingwinów maskowych i
będzie można podziwiać piękny widok wzdłuż Cieśniny Gerlache'a.
W porcie Neko w Zatoce Paradise pośród niezliczonych gór lodowych i głęboko wyciętych ﬁordów, będzie
możliwość postawienia stopy na kontynencie. A jeśli warunki na to pozwolą będzie też możliwość popływania
zodiakami pośród gór lodowych i po wewnętrznych częściach zatoki.
Będziecie płynąć przez spektakularny Lemaire Channel do Pertemann Island, gdzie swoje miejsce mają pingwiny
Adeli i niebieskookie kormorany. Dalej popłyniecie wzdłuż Argentine Islands do Crystal Sound, a stąd płynąc na
południe do koła podbiegunowego.
Detaille Island, Crystal Sound, będzie najprawdopodobniej najdalej wysuniętym na południe punktem, tuż pod
kołem podbiegunowym, które odwiedzicie.
Na Fish Islands wylądujecie przy jednej z najdalej na południe wysuniętych kolonii pingwinów Adeli i niebieskookich
kormoranów na Półwyspie Antarktycznym. Miejsce to jest niezwykle imponujące, z wysokimi górami i ogromnymi
lodowcami. Płynąc na północ przez Neumayer Channel i Cieśninę Gerlache'a, dotrzecie do Wysp Melchiora, z
pięknymi krajobrazami z górami lodowymi, gdzie można spotkać różne gatunki fok i wielorybów.

10-11 DZIEŃ - REJS POWROTNY DO USHUAIA
W drodze na północ znowu będą Wam towrazyszyć różne gatunki ptaków morskich, podczas przepływania przez
www.kiribaticlub.pl
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Cieśninę Drake’a.

11 DZIEŃ - REJS POWROTNY DO USHUAIA
12 DZIEŃ - USHUAIA, WYOKRĘTOWANIE
O wczesnych godzinach porannych dopływacie do portu i wyokrętujecie się.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

25.02 - 07.03 2024

7450.00 EUR

21.03 - 01.04 2024

6650.00 EUR

CENA OBEJMUJE:
rejs w wybranej kabinie
pełne wyżywienie, włączając w to przekąski, kawę i herbatę
wszystkie wycieczki odbywane łodziami Zodiac
wykłady i prezentacje wygłaszane przez doświadczonych przewodników
odpowiednie obuwie potrzebne do odbywania niektórych wycieczek
transfery, przewóz bagażu między portem, hotelami i lotniskiem
podatki i opłaty dotyczące rejsu
wszechstronny materiał informacyjny przed wypłynięciem na rejs
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletu lotniczego: Polska - Buenos Aires - Polska oraz Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires
(orientacyjna cena biletu lotniczego: 6000 - 9000 PLN), aktualną cenę biletu sprawdzamy po
dokonaniu rezerwacji
ewentualnych noclegów w Buenos Aires i w Ushuaia
obowiązkowego ubezpieczenia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy: 26 PLN/os.

www.kiribaticlub.pl
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